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Książka Gabbarda jest podręcznikiem używanym na całym świecie i została uznana za klasykę literatury psychiatrycznej. Przemyślane,
autorskie uporządkowanie tekstu pozwala włączyć w treść nowe kryteria DSM-5® bez utraty ducha wcześniejszych wydań, co sprawia,
że ta przełomowa pozycja zachowuje wszystkie swoje walory.

Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej jest zarówno idealna dla początkujących terapeutów, jak i interesująca dla tych
zaawansowanych i doświadczonych w pracy z pacjentami. To wielkie osiągnięcie. Książka jest niezbędna w bibliotece każdego
poważnego klinicysty.
Dr Elizabeth L. Auchincloss, Vice-Chair, Graduate Medical Education, Department of Psychiatry, Weill Cornell Medical College

Tom zawiera:

PODSTAWOWE ZASADY I KONCEPCJE TERAPEUTYCZNE W PSYCHIATRII DYNAMICZNEJ
• Podstawowe zasady w psychiatrii dynamicznej
• Teoretyczne podstawy psychiatrii dynamicznej
• Ocena stanu pacjenta w psychiatrii psychodynamicznej
• Metody leczenia w psychiatrii dynamicznej: psychoterapia indywidualna
• Metody leczenia w psychiatrii dynamicznej: terapia grupowa, terapia rodzinna i małżeńska oraz farmakoterapia
• Metody leczenia w psychiatrii dynamicznej: wieloosobowe zespoły terapeutyczne
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DYNAMICZNE KONCEPCJE LECZENIA ZABURZEŃ SKLASYFIKOWANYCH W DSM-5
• Schizofrenia
• Zaburzenia nastroju
• Zaburzenia lękowe
• Zaburzenia związane z urazem psychicznym i czynnikami stresogennymi oraz zaburzenia dysocjacyjne
• Parafdie i dysfunkcje seksualne
• Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnienia oraz zaburzenia odżywiania
• Zaburzenia neurorozwojowe i neuropoznawcze
• Zaburzenia osobowości z grupy A: osobowość paranoiczna, schizoidalna i schizotypowa
• Zaburzenia osobowości z grupy B: osobowość z pogranicza
• Zaburzenia osobowości z grupy B: osobowość narcystyczna
• Zaburzenia osobowości z grupy B: osobowość antyspołeczna
• Osobowość histeryczna i osobowość histrioniczna
• Zaburzenia osobowości z grupy C: osobowość obsesyjno-kompulsyjna, osobowość unikająca i osobowość zależna

Glen O. Gabbard jest profesorem psychiatrii w State University of New York oraz kierownikiem Kliniki Psychiatrycznej w Baylor College of
Medicine w Houston w Teksasie. Przeprowadza także szkolenia w zakresie psychoanalizy i jest superwizorem w Center for
Psychoanalytic Studies w Houston. Prowadzi prywatną praktykę w Gabbard Center w Bellaire w Teksasie.
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